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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN OOSTERZELE 
 

SVVO maakt kop en staart bekend 
 
SVVO, het pluraristisch kartel van liberalen, socialisten en onafhankelijken uit Oosterzele 
maakt vandaag de kop en de staart van haar lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 
bekend. SVVO heeft sinds 2000 10 van de 23 gemeenteraadszitjes in Oosterzele. 
 
Eerder werd reeds aangekondigd dat gemeenteraadslid Filip Michiels (31j) uit 
Scheldewindeke de lijst zal aanvoeren. Michiels is beroepshalve palementair medewerker 
van Vlaams Volksvertegenwoordiger Sas van Rouveroij. 
 
Zijn running-mate wordt Carine Schamp (54j) uit Balegem op plaats 2. Carine was 4 jaar 
OCMW-raadslid en is nu reeds 8 jaar gemeenteraadslid voor SVVO. Ze is bestuurslid van 
het PWA-DOO, zetelt in de Huisvestingscommissie en zit in de raad van bestuur van Solva. 
Beroepshalve is Carine ambtenaar bij de Vlaamse Overheid – Afdeling Landbouw in 
Lemberge. Ze is de echte werker voor onze boeren die problemen hebben met de 
bureaucratische verplichtingen. Daarnaast zet Carine zich ook in als bestuurslid van KVG 
voor de Oosterzeelse andersvaliden. 
 
Op plaats 3 staat Pascal Fermon (52j) uit Oosterzele. Pascal is huisarts in dokterspraktijk, 
vader van 2 zonen en getrouwd met oogarts Hilde Lievens. Hij is gemeenteraadslid sinds 
2006, ondervoorzitter van Open Vld Oosterzele en lid van zowel het kantonnaal, regionaal 
als provinciaal Open Vld-bestuur. Daarnaast o.m. bestuurder in het Autonoom 
Gemeentebedrijf en de erfgoedcel Viersprong Land van Rhode. Pascal neemt tevens deel 
aan de provincieraadsverkiezingen voor Open Vld  op plaats 3. 
 
In de staart van de lijst staan 4 gemeenteraadsleden: 
 
Ann De Brouwer uit Landskouter (51j) neemt plaats 20 voor zich. Ann is getrouwd met Bert 
Neirynck en mama van Bartel en Delfien. Zij is beroepshalve lektor criminologie en 
rechtsvakken aan de Hogeschool Gent. In Landskouter is ze o.m. actief als bestuurslid van 
KVLV Landskouter. Ann wil zich verdienstelijk maken in de OCMW-werking vanuit een 
sociaal bewogen visie op de maatschappij. 
 
Op 21 staat Guy De Smet (65j) uit Scheldewindeke, gemeenteraadslid sinds 2000 en 
voorzitter van Open Vld Oosterzele. Guy is gehuwd met Sonia Van Heddegem en ambtenaar 
bij het Ministerie van financiën op pensioen. Hij is o.m. politieraadslid en lid van de 
gemeentelijke budgetcommissie en houdt mee de gemeentelijke financiën in het oog. 
Balegemnaren kennen Guy ongetwijfeld nog als voormalig voorzitter van KVV Balegem. 
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wer de hele ploeg ten 
olle steunen om de absolute CD&V-meerderheid te helpen breken. 

 
Geert Van Grembergen (45j) uit Balegem is beroepshalve afdelingssecretaris van de 
Liberale mutualiteit. Geert is gehuwd met Ingrid Carette en papa van Robbe. Hij zetelt reeds 
12 jaar in de gemeenteraad en is ook lid van de verkee
in
 
Lijstduwer is Luc Verbanck (59j). Luc is gewezen burgemeester van Oosterzele en ree
jaar politiek actief in de gemeente. Hij is gehuwd met Vroni Van Hoorde en papa van 2 
zonen. Hij is als gepensioneerd leraar lichamelijke opvoeding een fervent spotbeoefenaar, 
gewezen jeugdtrainer bij o.a. KAA Gent en Standaard Wetteren. Maar Luc verdiept zich ook 
heel graag in de gemeentelijke financiën. Hij is een actief commissielid en volgt de materies 
financiën, verkeer, politie van heel nabij op. Deze ancien wil als lijstdu
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Meer info 
-          Jan Bogaert, Voorzitter SVVO:          0475 23 49 12 
-          Filip Michiels, Lijsttrekker SVVO:       0498 50 01 04 

          www.svvo.be-  

 
 

 


